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KOERSDIRECTEUR VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 
  

- Is meerderjarig 
- Heeft geen sportieve bevoegdheid 
- Wordt verplicht aangesteld voor iedere wedstrijd 

 

- Is meerderjarig 
- Heeft geen sportieve bevoegdheid 

 

1) Voor de wedstrijd 
 
 Heeft de algemene organisatorische leiding 
 Woont de diverse voorbereidende vergaderingen bij (oa 

ordediensten, gemeentes….) 
 

1) Voor de wedstrijd 
 
 Staat tijdens de voorbereiding van de wedstrijd in voor de 

maximale beveiliging van het wedstrijdtraject 
 Hij is belast met de risicoanalyse voorafgaand aan de 

wedstrijd 
 Woont de diverse voorbereidende vergaderingen bij (oa 

ordediensten, gemeentes….) 
 Woont de verschillende vergaderingen/briefings bij, zowel 

wat het veiligheids- als het sportieve aspect van de 
wedstrijd betreft. 

 Hij is het aanspreekpunt voor de hulp- veiligheidsdiensten  
en de bestuurlijke overheden 

 Hij staat in voor de algemene veiligheidsbriefing voor de 
wedstrijd.  (voor de vaste signaalgevers kan dit schriftelijk of 
digitaal gebeuren, voor de mobiele signaalgevers gebeurt 
dit ter plaatse) 
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2) Tijdens de wedstrijd 
 

 Heeft de algemene organisatorische leiding ook de dag van 
de wedstrijd 

 Verricht controles op volg- en doorgangsbewijzen (bij vertrek 
en tijdens de wedstrijd) 

 Draagt de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van 
de wedstrijd 

 Waakt erover dat de vergunde reisweg gevolgd wordt 
 Ziet erop toe dat de wedstrijdkaravaan en 

publiciteitskaravaan de opgelegde voorwaarden naleven 
 Is de dag van de wedstrijd in het bezit van de naamlijst van 

de signaalgevers en dient deze te bewaren tot zes maanden 
na de wedstrijd teneinde eventuele vragen van de 
administratieve overheden of de politie te kunnen 
beantwoorden. 

 

2) Tijdens de wedstrijd 
 

 Staat in contact met de  koersdirecteur 
 Staat in voor de maximale beveiliging van het 

wedstrijdtraject 
 Hij is het aanspreekpunt voor de hulp- veiligheidsdiensten  

en de bestuurlijke overheden 
 Is de dag van de wedstrijd in het bezit van de naamlijst van 

de signaalgevers en dient deze te bewaren tot zes 
maanden na de wedstrijd teneinde eventuele vragen van de 
administratieve overheden of de politie te kunnen 
beantwoorden. 

 

3) Na de wedstrijd 
 De koersdirecteur woont de debriefing met de jury bij. 

 

 

! De  koersdirecteur kan ook als veiligheidscoördinator 
optreden in de volgende wedstrijden : 

o Een wedstrijd op een gesloten omloop, waarbij 
het parcours volledig afgesloten is voor het 
verkeer.  Alle wielerwedstrijden uitsluitend 
verreden op omlopen van minder dan 3 km zijn 
wielerwedstrijden op een gesloten omloop 

o Een wielerwedstrijd op open omloop : is een 
wedstrijd waarbij het parcours afgesloten is voor 
het verkeer vanaf het naderen van het 
openingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan tot 
na de passage van het sluitingsvoertuig van de 
wedstrijdkarvaan. 

!     Deze aparte functie is verplicht voor wedstijden op 
open omloop    waarbij één of meerdere trajecten van min. 
twintig kilometer worden afgelegd en kan niet 
gecombineerd worden met de taak van koersdirecteur 

 

 


